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Włodzimierz Kupicz1)

ROBOT STERUJĄCY SR60 JAKO NARZĘDZIE 
WERYFIKACJI MODELI SYMULACYJNYCH 

KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań służące opracowaniu metodyki badań 
kierowalności i stateczności wojskowych pojazdów specjalnych przy użyciu robota sterującego 
SR 60. Pojazdy opancerzone, ze względu na wysoko położony środek masy oraz duży moment 
bezwładności bryły nadwozia stwarzają duże zagrożenie podczas dynamicznych manewrów. Nie-
bezpieczne jest zjawisko nadsterowności, które powoduje samoczynne zmniejszenie promienia 
skrętu a co za tym idzie zwiększenie przyspieszenia poprzecznego co przy wysoko położonym 
środku masy zazwyczaj prowadzi do wywrócenia pojazdu. Dlatego też badania zachowania po-
jazdów specjalnych w tym wojskowych podczas badań drogowych należą do szczególnie nie-
bezpiecznych. Opracowana metodyka pozwala zminimalizować ryzyko a zastosowanie robota 
sterującego pozwala uzyskiwać bardzo dużą powtarzalność wyników badań, nieosiągalną nawet 
dla bardzo wprawnego kierowcy testowego. Dzięki niespotykanej powtarzalności testów robot 
sterujący może być doskonałym narzędziem do weryfikacji modeli symulacyjnych.
Słowa kluczowe: pojazdy, kierowalność, metody badań, weryfikacja modeli symulacyjnych.

WSTĘP

Pojazdy wojskowe ze względu na swoje przeznaczenie muszą charakteryzo-
wać się bardzo dobrymi własnościami jezdnymi oraz kierowalnością i statecznością 
ruchu. W warunkach bojowych kierowca działa w stanie silnego stresu, co sprzyja 
popełnianiu błędów w kierowaniu pojazdem. Dodatkowo problem pogłębia się w 
pojazdach typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), których kapsuła-prze-
dział pasażerski- odporna na wybuch miny znajduje się na dużej wysokości, wysoko 
położony jest środek masy pojazdu, co znacząco zmniejsza stateczność poprzeczną. 
Pojazdy przed wprowadzeniem do eksploatacji w wojsku podlegają obszernym ba-
daniom między innymi w zakresie kierowalności i dynamicznej stabilności ruchu. 
Aby sam proces badawczy był bezpieczny opracowano procedurę, która ma na celu 
zminimalizowanie ryzyka wywrócenia pojazdu podczas badań drogowych. Dzię-
ki zastosowaniu do badań robota sterującego SR 60 firmy AB Dynamics uzyskano 
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bardzo dużą powtarzalność wyników badań drogowych. Pozwala to na precyzyjne 
określanie bezpiecznych warunków eksploatacji badanych pojazdów, które mogą 
być również podstawą do weryfikacji modeli symulacyjnych.

OPIS APARATURY BADAWCZEJ

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej dysponuje unikalnym 
urządzeniem do badania zachowania pojazdu w warunkach drogowych. Jest to robot 
sterujący SR 60 firmy AB Dynamics. Urządzenie składa się z kilku modułów:
 • jednostka centralna o dużej mocy obliczeniowej;
 • system pomiarowy inercyjno-satelitarny RT 3002;
 • kierownica z silnikiem krokowym i systemem pomiaru kąta i prędkości obrotu, 

oraz momentu;
 • komputer użytkownika do zapisu i wizualizacji danych.

Widok robota przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Robot sterujący: a – system inercyjno satelitarny RT 3002, b – jednostka centralna,  
c – kierownica pomiarowa z kolumną ustalającą

a)

c)

b)
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Maksymalny moment wymuszający na kole kierownicy wynosi 70 Nm. Maksy-
malna prędkość skrętu 2500°/s, rozdzielczość kątowa 0.00076°, dokładność kątowa 
0.2° w zależności od obciążenia i prędkości.

Tak skonfigurowany układ pozwala na:
 • zaprogramowanie dowolnego toru jazdy lub skorzystanie z gotowych szablonów 

znormalizowanych testów;
 • zarejestrowanie i odtworzenie toru ruchu pojazdu podczas jazdy kierowcy;
 • pomiary odpowiedzi układu na wymuszenie: mierzone są prędkości wzdłużne, 

poprzeczne i pionowe, przemieszczenie i przyspieszenia kątowe pojazdu, przy-
spieszenia boczne, określana jest charakterystyka kierowalności pojazdu;

 • test może być prowadzony zawsze w tym samym miejscu co jest szczególnie 
ważne jeśli dysponujemy niewielkim placem do pomiarów lub o niejednorodnej 
nawierzchni.

 • odtwarzalność toru ruchu pojazdu z dokładnością ±5 cm

Badania wykonywane są przy pomocy dwóch rodzajów testów:
 • testy otwarte: przy ściśle określonym wymuszeniu kąta skrętu oraz prędkości 

kątowej. System RT służy w tym przypadku do rejestracji odpowiedzi układu na 
ściśle określone wymuszenie

 • testy zaprogramowane torem ruchu. System RT pozycjonuje pojazd i wymusze-
nie uzależnione jest od zachowania pojazdu.

BADANIA

Badania wykonano wg następującego programu:
1. Wybór obiektu badań;
2. Wyznaczenie parametrów statycznych:

 – rozkładu masy na koła osie i strony dla dwóch stanów obciążenia;
 – położenia środka masy dla dwóch stanów obciążenia;
 – statycznego kąta przechyłu bocznego na płycie uchylnej z jednoczesnym po-

miarem kąta przechyłu nadwozia względem płyty;
 – kąta przechyłu nadwozia w funkcji siły bocznej w warunkach statycznych;

3. Wykonanie badań na lotnisku dla dwóch stanów obciążenia:
 – wykonanie testu „random noise” przy różnych prędkościach jazdy;
 – badania stateczności w ruchu po okręgu o stałym promieniu 30 m ze stopnio-

wo zwiększaną prędkością jazdy [4];
 – testu wymuszenia sinusoidalnego na kole kierownicy przy różnych prędko-

ściach jazdy [5];
 – testu odporności na wywrócenie „roll stability”
 – podwójnej zmiany pasa ruchu [3].
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WYNIKI BADAŃ

Do badań wybrany został wojskowy pojazd terenowy, o nisko położonym środ-
ku masy, który zapewniał bezpieczne wykonywanie manewrów [1]. 

W pierwszym etapie wykonano pomiary parametrów statycznych. Wyznaczo-
no położenie środka masy, statyczny kąt przechyłu bocznego oraz kąt przechyłu 
nadwozia podczas próby oddziaływania siłą boczną przyłożoną w środku masy, w 
warunkach statycznych. 

Na rysunku 2 przedstawiono pomiar położenia środka masy oraz statycznego 
kąta przechyłu bocznego

Rys. 2. Wyznaczanie położenia środka masy i statycznego kąta przechyłu bocznego

Wyniki przeprowadzonych badań statycznych pozwalają stwierdzić że:
 • ładunek o masie 225 kg umieszczony na podłodze przy tylnych drzwiach spowo-

dował przesunięcie środka masy do tyłu o 146 mm oraz w dół o 31 mm,
 • badany pojazd posiada „sztywne zawieszenie” które powoduje, że kąty przechyłu 

nadwozia są niewielkie,
 • istnieje pełna korelacja pomiędzy kątem przechyłu nadwozia wyznaczonym pod-

czas badania na płycie uchylnej oraz podczas oddziaływania siły bocznej. Wy-
znaczony kąt przechyłu nadwozia w warunkach statycznych może służyć jako 
parametr graniczny, powyżej którego istnieje niebezpieczeństwo wywrócenia 
pojazdu podczas manewrów w badaniach drogowych.

Następnie wykonano badania na płycie lotniska z użyciem robota sterujące-
go SR 60. W celu określenie powtarzalności badań wykonano próby wymuszenia 
sinusoidalnego na kole kierownicy, o częstotliwości 0,5 Hz oraz 1 Hz. Jako miarę 
rozrzutu wyników przyjęto odchylenie standardowe wartości średniej wymuszenia 
(kąta skrętu kierownicy) oraz odpowiedzi (przyspieszenie poprzeczne i prędkość 
kątowa odchylania). Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 1
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Tabela 1. Rozrzut wyników podczas testu wymuszenia sinusoidalnego

Parametr

Skręt	w	stronę

lewą prawą	

Częstotliwość	wymuszenia	[Hz]

0,5 1 0,5 1
Maksymalna	prędkość	kątowa	
skrętu	koła	kierownicy	[°/s] 291 568 302 631

Maksymalny	moment	na	kole	
kierownicy	[Nm] 12,5 31,74 13,1 34,12

Średni	kąt	skrętu	kierownicy	[°] 90,01 89,89 89,97 89,98
Odchylenie	standardowe	kąta	
skrętu	kierownicy 0,01 0,02 0,01 0,02

Średnia	amplituda	przyspieszenia	
poprzecznego	[m/s/s] 5,17 4,45 5,89 4,92

Odchylenie	standardowe	
przyspieszenia	poprzecznego 0,14 0,08 0,12 0,1

Średnia	amplituda	prędkości	
kątowej	odchylania	[°/s] 13,07 21,94 15,6 23,27

Odchylenie	standardowe	prędkości	
odchylania 0,57 0,98 0,65 0,48

Uzyskane wyniki charakteryzują się niezwykłą powtarzalnością co sprawia, że 
mogą być podstawą do weryfikacji modeli symulacyjnych kierowalności pojazdów. 

Dla porównania wykonano kilkukrotny przejazd po okręgu o promieniu 30 m 
przy użyciu robota SR 60 oraz przez kierowcę testowego. Różnica toru jazdy przy 
ponownym pokonywaniu okręgu w przypadku robota wynosi ok. 0,01 m podczas 
gdy dla kierowcy testowego różnice wynoszą od 0,73 m do 0,94 m.

Jazda po okręgu o stałym promieniu ze stopniowo zwiększaną 
prędkością jazdy

Badania przeprowadzono podczas jazdy po okręgu o promieniu 30 m, stopnio-
wo zwiększając prędkość jazdy do momentu aż poślizg boczny uniemożliwił utrzy-
manie pojazdu na zadanym torze ruchu. 

Zarejestrowane sygnały przyspieszenia poprzecznego (lateral akceleration), 
prędkości odchylania (yaw velocity), momentu na kole kierownicy (SR Torq), pod-
dano filtracji filtrem Butterwotha rzędu 11 o częstotliwości blokowania 5 Hz. [4, 5]

Obliczono gradient sterowności określony zależnością (1). 

    (1)
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gdzie: Ad  – teoretyczny kąt skrętu kół wynikający z zależności Ackermana, potrzeb-
ny do poruszania się po łuku o promieniu R pojazdu o rozstawie osi l [3]:

R
l

A =d

Wyniki badań wykazały że przesunięcie środka masy do tyłu (wariant „obcią-
żony”) powoduje:
 • zmniejszenie kąta skrętu kół potrzebne do jazdy po okręgu o zadanym promieniu;
 • zmniejszenie momentu na kole kierownicy;
 • zmniejszenie kąta bocznego znoszenia pojazdu;
 • zmniejszenie gradientu sterowności.

Wyniki badań dla obu wariantów obciążenia przedstawiono na rysunkach 3–6.

Rys. 3. Kąt skrętu kierownicy potrzebny do jazdy po promieniu 30 m  
w funkcji przyspieszenia poprzecznego

Rys. 4. Moment obrotowy na kole kierownicy w funkcji przyspieszenia poprzecznego
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Rys. 5. Kąt znoszenia pojazdu w funkcji przyspieszenie poprzecznego

Rys. 6. Gradient sterowności pojazdu w funkcji przyspieszenia poprzecznego

Badanie zachowania pojazdu podczas wymuszenia sinusoidalnego 

Badania wykonano dla dwóch stanów obciążenia – dla samochodu o masie wła-
snej oraz obciążony masą 225 kg ułożoną przy tylnych drzwiach. Dobrano prędkość 
jazdy tak aby amplituda przyspieszenia poprzecznego wynosiła ok 4 m/s2. Przykła-
dowe przebiegi czasowe dla częstotliwości 1 Hz przedstawiono na rysunkach 7–9.

Wyznaczono przesunięcia fazowe pomiędzy wymuszeniem a odpowiedzią 
układu dla dwóch częstotliwości 0,5 Hz i 1 Hz oraz współczynniki wzmocnienia dla 
przyspieszenia poprzecznego i prędkości kątowej odchylania z zależności (2) i (3):

 
max

max

SRangle
yaw

yawgain =  (2)

  (3)

Wyniki przedstawiono na rysunkach 10–11.
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Rys. 7. Przebiegi czasowe kąta skrętu kierownicy i przyspieszenia poprzecznego

Rys. 8. Przebiegi czasowe kąta skrętu kierownicy i prędkości kątowej odchylania

Rys. 9. Przebiegi czasowe kąta skrętu kierownicy i kąta bocznego przechyłu nadwozia
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Rys. 10. Kąt przesunięcia fazowego pomiędzy wymuszeniem a odpowiedzią układu

Rys. 11. Współczynniki wzmocnienia przyspieszenia poprzecznego i prędkości kątowej 
odchylania

Test stateczności poprzecznej – roll stability 

Podczas tego testu wyznaczana jest odporność pojazdu na przewrócenie. Po-
czątkowe wymuszenie kierownicą w jedną stronę, po osiągnięciu stanu ustalone-
go ze względu na prędkość kątową nadwozia zmienia się w wymuszenie w stronę 
przeciwną z dużą prędkością kątową koła kierownicy. Na nadwozie pojazdu działa 
siła odśrodkowa przyłożona w środku masy oraz dodatkowo siła reakcji sprężyn 
zawieszenia i stabilizatorów. Wyznaczana jest bezpieczna prędkość przy, której nie 
występuje nadmierny kąt przechyłu nadwozia. 

Na rysunku 12 przedstawiono przebiegi kąta przechyłu bocznego dla różnych 
prędkości jazdy.
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Rys. 12. Przebiegi czasowe kąta przechyłu bocznego podczas testu stateczności

Z analizy przebiegów czasowych kąta przechyłu nadwozia wynika, że prędkość 
jazdy tylko do pewnego momentu ma wpływ na wartość kąta przechyłu. Związane 
jest to z narastającym kątem bocznego znoszenia który powoduje zmniejszenie przy-
spieszenia poprzecznego.

Badanie zachowania pojazdu podczas manewru podwójnej zmiany 
pasa ruchu

Test podwójnej zmiany pasa ruchu powinien wykonywany być na końcu. Sy-
muluje on możliwe zachowanie i reakcje pojazdu podczas rzeczywistej sytuacji dro-
gowej, w trakcie manewru omijania, wymuszonego np. wtargnięciem pieszego na 
jezdnię. Badania powinno się rozpoczynać od niskich prędkości a po każdym prze-
jeździe kontrolować przebieg kąta bocznego przechyłu pojazdu. Tor ruchu powi-
nien być wyznaczony za pomocą pachołków a dodatkowo należy analizować prze-
bieg błędu zachowania ścieżki Path following error. W obrębie maksymalnych 
możliwych prędkości należy zwiększać prędkość z coraz mniejszym krokiem – 2 
lub 1 km/h. Konieczne jest również bardzo dokładne zachowanie prędkości jazdy 
podczas całego testu. Pożądane jest aby prędkość wahała się nie więcej niż 1 km/h. 
Maksymalną bezpieczną prędkością jest taka, przy której udało się trzykrotnie wy-
konać manewr bez strącania pachołków/ nadmiernego błędu zachowania toru ru-
chu oraz niebezpiecznego przechyłu bocznego. Badania należy przeprowadzić w 
obie strony ruchu. 

Przykładowe przebiegi przedstawiono na rysunku 13.
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Rys. 13. Przebiegi czasowe mierzonych parametrów podczas manewru  
podwójnej zmiany pasa ruchu

PODSUMOWANIE 

Podstawowym problemem w badaniach kierowalności pojazdów jest wpływ 
stylu prowadzenia kierowcy na powtarzalność wyników badań. Szczegółowe anali-
zy wyników badań uzyskanych tradycyjną metodą wykazały znaczne rozrzuty przy 
wykonywaniu manewrów testowych przez tego samego kierowcę a w szczególno-
ści różnice te były widoczne przy porównaniu trzech różnych kierowców. Użycie 
w opracowanych procedurach badawczych robota sterującego wyeliminowało pro-
blem braku powtarzalności wyników. Dzięki temu ocena pojazdu w badaniach dro-
gowych jest bardziej obiektywna i precyzyjna. Z wyników przeprowadzonych badań 
wynika że:
 • przed każdymi badaniami na lotnisku w pojeździe należy wykonać pomiary roz-

kładu mas na koła osie i strony, wyznaczyć położenie środka masy oraz statyczny 
teoretyczny kąt przechyłu bocznego, graniczny kąt przechyłu na płycie przy jed-
noczesnym pomiarze kąta przechyłu nadwozia. Jest to bardzo ważne ze wzglę-
dów bezpieczeństwa.

 • kąt przechyłu nadwozia wyznaczony na płycie przechylnej jest tożsamy z kątem 
przechyłu wyznaczonym podczas próby działania siły bocznej na pojazd oraz 
kątem przechyłu nadwozia uzyskiwanym podczas badań drogowych. Może być 
zatem wskazówką, że wykonywanie manewrów przy większych kątach przechy-
łu wiąże się z dużym ryzykiem przewrócenia pojazdu;
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 • określono rozrzut wyników, zarówno wymuszenia jak i odpowiedzi układu, pod-
czas badań z użyciem robota SR 60. Uzyskane rezultaty świadczą o bardzo dużej 
powtarzalności wyników,

 • podczas testów drogowych pojazdów specjalnych należy zachować szczególną 
ostrożność i każdą serię pomiarów rozpoczynać od najniższych prędkości jazdy.

Opracowana procedura służy do precyzyjnego określenia bezpiecznej prędkości 
jazdy podczas wykonywania gwałtownych manewrów, oraz charakterystyki kiero-
walności pojazdów. Może być doskonałym narzędziem do weryfikacji modeli sy-
mulacyjnych.
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ROBOT SR60 AS A TOOL FOR VERIFICATION SIMULATION MODEL 
VEHICLES STEERING

Abstract

The paper presents testing results that serve the development of research methodology for steer-
ability and stability of military special-purpose vehicles using the SR 60th control robot. Due to 
their high center of mass and a large moment of inertia of their body, armored vehicles pose a 
serious hazard during dynamic maneuvers. The phenomenon of oversteering is dangerous, which 
causes automatic reduction in turning radius and thus increases the lateral acceleration at the 
high-lying center of mass usually leads to the vehicle rollover. Therefore, the research studies on 
behavior of special-purpose vehicles, including the military ones during road tests are particularly 
dangerous. The developed methodology allows mitigating the risk of using the steering robot and 
enables to obtain a very high research results repeatability, unattainable even for a very skilled 
test driver. Thanks to its unique testing repeatability, the control robot may be an excellent tool to 
verify simulation models.

Key words: vehicles, steerability, research methods, simulation models verification. 


